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Udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service (plejehjemspor-
tal) 

 

Dansk Erhverv har den 11. januar modtaget udkast til forslag til lov om ændring af lov om social 

service (plejehjemsportal). 

 

Dansk Erhverv er Danmarks største arbejdsgiver- og erhvervsorganisation inden for ikke-offent-

lige leverandører af ældrepleje, herunder drift af plejecentre. På den baggrund har Dansk Erhverv 

følgende bemærkninger.  

 

Bemærkninger 

Dansk Erhverv hilser en statslig drevet plejehjemsportal velkommen. Den ældre har formelt en-

ten et frit boligvalg eller en boliggaranti, som ikke altid fungerer efter hensigten. I dag er gennem-

sigtighed og en sund konkurrence på kvalitet langt fra hovedreglen.  

 

Fast og sammenlignelig information om kvalitet på det enkelte plejehjem vil derfor kunne bidrage 

til en sund konkurrence og til at løfte værdigheden i hele plejen. Med udsigt til mere individuelle 

plejebehov og ændrede personlige præferencer, hvor ældre borgere ønsker at flytte tættere på 

børn og børnebørn, er bedre information således en helt afgørende del af en moderne ældrepleje.  

 

Dansk Erhverv mener, at det er afgørende at ikke-offentlige plejecentre, herunder friplejehjem, 

selvstændigt får adgang til at indberette til portalen.  

 

Det fremgår af lovudkastet, at brugere og pårørende på en plejehjemsportal, udover praktisk in-

formation, også vil kunne finde oplysninger om den konkrete institutions værdigrundlag samt ek-

sempelvis indretning, madordning, aktiviteter m.m. Dansk Erhverv opfordrer til, at en ny pleje-

hjemsportal også rummer en enslydende vejledning til borgere og pårørende om rettigheder og 

muligheder, herunder muligheder for valg af friplejebolig samt bolig i anden kommune.  

 

Det fremgår tilsvarende af bemærkningerne til lovudkastet, at Tilbudsportalen hverken er målret-

tet eller designet som en platform for information til ældre og deres pårørende. Dansk Erhverv er 

enig i dette. Dog er selv formålet med Tilbudsportalen vigtigt at fastholde, også på ældreområdet. 
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Nemlig retvisende og sammenlignelighed, hvorfor nøgletal for normering og den faglige sammen-

sætning bør fremgå.  

 

Udover relevante tilsynsrapporter mener Dansk Erhverv også, at sammenlignelige og nationale 

kvalitetsindikatorer, som er under udarbejdelse jf. aftale om satspuljen på sundheds- og ældreom-

rådet for 2017-2020 fra 2016, bør fremgå. Såfremt dette er muligt og under diskretionshensyn.  

 

 

Vi står naturligvis til rådighed for en uddybning af høringssvaret.  
 
 
Med venlig hilsen  
 
 
Rasmus Larsen Lindblom  

Velfærdspolitisk fagchef 


